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Полянка авыл ж;ирлеге 
Башкарма комитет карарына

Кушымта
2019 елньщ 30 октябре, № 26-1

Полянка авыл ж;ирлегенец салым чыгымнары исемлеген формалаштыру 
Ием Полянка авыл ж;ирлегенец салым чыгымнарын беялеу тертибе

1.6леге тертип Полянка авыл ж;ирлегенец салым чыгымнары исемлеген, Полянка авыл 
ж;ирлегенец салым чыгымнары реестрын Ием Полянка авыл ж;ирлегенец салым чыгымнарын 
беялеу методикасын (алга таба - салым чыгымнары) билгели.
Элеге Тертип максатларында салым чыгымнарын беялеу дигенде салым чыгымнарыньщ 
кулемен беялеу (нем нетиж;елелеген беялеу кузде тотыла.
2.Элеге Тертип максатларында тубендеге тешенчелер Нем терминнар кулланыла: 
салым чыгымнары-Полянка авыл >^ирлегенец муниципаль программалары Ием (яисе) Полянка 
авыл ж;ирлегенец муниципаль программаларына кагылмаган Полянка авыл ж;ирлегенец 
социаль-икътисадый сеясете максатлары нигезенде муниципаль ярдем чаралары сыйфатында 
каралган салым ташламаларына, иреклерене Ием башка преференциялерге бейле ревеште 
Полянка авыл ж;ирлеге бюджетыньщ тешеп калучы керемнере;
салым чыгымы кураторы-Полянка авыл ж;ирлеге муниципаль программасыньщ ж;аваплы 
башкаручысы, ж;ирле узидаре органы, норматив хокукый актлар белен билгеленген векалетлер 
нигезенде, Полянка авыл ж;ирлегенец (аньщ структур элементларыныц) муниципаль 
программасы максатларына Ием (яисе) Полянка авыл ж;ирлегенец муниципаль 
программаларына кермеген Полянка авыл >кирлегенец социаль-икътисадый усеш 
максатларына салым чыгымына тиешле салым чыгымына ирешкен ечен ж;аваплы.; 
буленмеген салым чыгымнары-Полянка авыл ж;ирлегенец берниче муниципаль программасы 
(Полянка авыл >к;ирлегенец муниципаль программалары Ием эшченлекнец программ булмаган 
юнелешлере) кысаларында тормышка ашырыла торган социаль-икътисадый сеясете 
максатларына туры киле торган салым чыгымнары);
социаль салым чыгымнары-халыкньщ аерым социаль якланмаган теркемнерене, социаль 
юнелешле коммерциячел булмаган оешмаларга, шулай ук эшченлеклеренец максаты халыкка 
ярдем курсету булган оешмаларга биреле торган салым чыгымнарын уз эчене алган салым 
чыгымнарыньщ максатчан категориясе;
техник (финанс) салым чыгымнары - Полянка авыл ж;ирлеге бюджеты хисабына финанс белен 
теэмин ителген салым тулеучелернец чыгымнарын кимету максатларында биреле торган 
салым чыгымнарын уз эчене алган салым чыгымнарыньщ максатчан категориясе.; 
стимуллаштыра торган салым чыгымнары-салым чыгымнарыньщ максатчан категориясе, уз 
эчене салым чыгымнарын ала торган
Полянка авыл ж;ирлеге бюджетына салымнар, ж;ыемнар кулемен арттыру, эшмекерлек 
эшченлеге субъектларыньщ икътисади активлыгын стимуллаштыру Ием килечекте де Полянка 
авыл ж;ирлеге бюджетына салымнар, ж;ыемнар кулемен арттыру кузде тотыла.; 
салым чыгымыньщ норматив характеристикасы-салым чыгымнарыньщ атамасы, алучылар 
категориясе, биру шартлары, гамелде булу срогы, салым чыгымнарыньщ максатчан 
категориясе, шулай ук елеге Тертипке кушымтаньщ I булегенде каралган башка 
характеристикалар;
салым чыгымнарыньщ максатчан характеристикалары-салым чыгымын биру максатлары, 
салым чыгымын биру максатларына ирешу курсеткечлере (Индикаторлары), шулай ук елеге 
Тертипке кушымтаньщ II булегенде каралган башка характеристикалар; 
салым чыгымыньщ фискаль характеристикалары-факттагы алучылар саны, салым 
чыгымнарыньщ факттагы Ием фаразланган кулеме турында, шулай ук Полянка авыл ж;ирлеге 
бюджетына салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулеу ечен декларацияленган 
салымнар, ж;ыемнар кулеме турында белешмелер, шулай ук елеге Тертипке кушымтаньщ III 
булегенде каралган башка характеристикалар;



салым чыгымнары исемлеге - Полянка авыл ж;ирлегенец муниципаль программалары, 
аларныц структур элементлары, шулай ук Полянка авыл ж;ирлегенец муниципаль 
программаларына кермэгэн эшчэнлек юнэлешлэре, салым чыгымнары кураторлары 
киселешендэ, йэ салым чыгымнары кураторлары киселешендэ (буленмэгэн салым 
чыгымнарына карата) буенча салым чыгымнары ж;ыелмасын (федераль законнарньщ, 
елешлэрнец, пунктларньщ, пунктларньщ, пунктларньщ, абзацларныц), башка норматив хокукый 
актларньщ Иэм халыкара шартнамэлэрнец тиешле салым чыгымнарына карата курсэтмэлэрне 
уз эченэ алган, федераль законнарньщ, башка норматив хокукый актларньщ Ьэм; 
салым чыгымнары реестры-салым чыгымнары исемлегендэ каралган салым чыгымнарыньщ 
норматив, фискаль Ием максатчан характеристикалары турында белешмэлер ж;ыелмасы; 
салым чыгымы паспорты-салым чыгымнарыньщ норматив, фискаль Иэм максатчан 
характеристикалары турында белешмэлер ж;ыелмасы.
3. Салым чыгымнарын бэялэу максатларында Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты:
а) салым чыгымнары исемлеген тези;
б) салым чыгымнары реестрын алып бара;
в) хисап финанс елына Иэм план чорына салым чыгымнарыньщ факттагы кулэмен бэялэуне, 
агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына Иэм план чорына салым чыгымнары 
кулэмен бэялэуне формалаштыра;
г) салым чыгымнары кураторлары уткэрэ торган салым чыгымнарыньщ нэтиж;элелеген бэялэу 
нэтиж;элэрен гомумилэштеруне гамэлгэ ашыра.
4. Салым чыгымнарын бэялэу максатларында Поляна авыл ж;ирлеге бюджеты керемнэренец 
Баш администраторлары Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитетына hep салым чыгымына 
карата финанс хисап елыннан алдагы елга, шулай ук хисап финанс елына кадэрге алты ел 
эчендэ тиешле салым чыгымнарыньщ фискаль характеристикалары курсэткечлэре турында 
белешмэлер формалаштыралар Ьэм тапшыралар.
5. Салым чыгымнарын бэялэу максатларында салым чыгымнары кураторлары:
а) элеге Тэртипкэ кушымта нигезендэ исемлек буенча мэгълумат булган салым чыгымнары 
паспортларын формалаштыралар;
б) кураторлык итэ торган hep салым чыгымнарыньщ нэтиж;элелеген бэялэуне башкаралар бэм 
мондый бэялэунец нэтиж;элэрен Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитетына юллыйлар.

II. Салым чыгымнары исемлеген формалаштыру.
Салым чыгымнары реестрын формалаштыру heM алып бару

6. Чираттагы финанс елына бэм план чорына салым чыгымнары исемлеге проекты Полянка 
авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тарафыннан ел саен агымдагы финанс елыньщ 25 мартына 
кадэр эшлэнэ heM Полянка авыл ж;ирлегенец муниципаль программаларын ж;аваплы 
башкаручыларына, шулай ук салым чыгымнары исемлеге проекты белен салым чыгымнары 
кураторлары сыйфатында беркетергэ тэкъдим ителгэн башка органнарга heM оешмаларга 
килештерелэ.
7. Слеге Тэртипнец 6 пунктында курсэтелгэн органнар, оешмалар агымдагы финанс елыньщ 5 
апреленэ кадэр Полянка авыл ж;ирлегенец муниципаль программалары, аларньщ структур 
элементлары, Полянка авыл ж;ирлегенец муниципаль программаларына кермэгэн эшчэнлек 
юнэлешлэре, салым чыгымнары кураторлары буенча салым чыгымнарын булугэ салым 
чыгымнары исемлеге проектын карый, курсэтелгэн буленеш белен килешмэгэн очракта да, 
Полянка авыл >к;ирлеге башкарма комитетына мондый буленешне аныкпау буенча тэкъдимнэр 
ж;ибэрэлэр (муниципаль программа, аныц структур элементы, муниципаль программаларга 
кермэгэн эшчэнлек юнэлешлэре, кисэтулэр булган hep салым чыгымын кертергэ тиешле 
чыгымнар кураторы курсэтеп).
Элеге пунктныц беренче абзацында курсэтелгэн тэкъдимнэр салым чыгымнары кураторын 
узгэртуне куздэ тотсалар, мондый тэкъдимнэр салым чыгымнарыньщ кураторы белен 
килештерелергэ тиеш.
Карау нэтиж;элэре Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитетына элеге пунктныц беренче 
абзацында курсэтелгэн вакыт эчендэ ж;ибэрелмэгэн очракта, исемлек проекты килешенгэн дип 
санала.
Эгэр проектныц аерым позициялэренэ карата искэрмэлэр элеге пунктныц беренче абзацында 
курсэтелгэн булуне аныкпау буенча конкрет тэкъдимнэр булмаса, исемлек проекты тиешле 
позициялэргэ карата килештерелгэн дип санала.



Агымдагы финанс елына Иэм план чорына салым чыгымнарыньщ бер ук исемлегенэ бэян 
ителгэн позициялэр елешендэ салым чыгымнары исемлеге проектын килештеру, муниципаль 
программалар исемлегенэ, муниципаль программалар структурасына узгэрешлэр керту Иэм 
(яисэ) элеге Тэртипнец 6 пунктында курсэтелгэн, салым чыгымнары исемлеге проектыныц 
тиешле позициялэренэ кагылышпы органнар, оешмаларньщ вэкалэтлэрен узгэрту 
очракларыннан тыш, талэп ителми.
Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты, проект буенча каршылыклар булганда, агымдагы 
финанс елньщ 15 апреленэ кадэр тиешле органнар, оешмалар белэн килештеру кицэшмэлэре 
уткэруне тээмин итэ.
Элеге пунктныц алтынчы абзацында курсэтелгэн кицэшмэлэр нэтиж;элэре буенча ж;айга 
салынмаган каршылыклар агымдагы финанс елыньщ 25 апреленэ кадэр Полянка авыл 
ж;ирлеге башлыгы тарафыннан карала.
8.Элеге Тэртипнец 7 нче пунктында курсэтелгэн процедуралар тэмамланганнан соц 7 эш 
кененнэн дэ соцга калмыйча салым чыгымнары исемлеге формалашкан дип санала 1пэм Спас 
муниципаль районыныц рэсми сайтында "Интернет"мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты битендэ урнаштырыла.
Э.Агымдагы финанс елында муниципаль программалар исемлегенэ, муниципаль 
программалар структурасына узгэрешлэр кертелгэн Ьэм (яисэ) элеге Тэртипнец 6 пунктында 
курсэтелгэн органнар, оешмаларньщ салым чыгымнары исемлегенэ кагылышпы вэкалэтлэрен 
узгэрткэн очракта, салым чыгымнары кураторлары тиешле узгэрешлэр датасыннан 10 эш 
кененнэн дэ соцга калмыйча шушы исемлекне тегэллэштеру ечен Полянка авыл ж;ирлеге 
башкарма комитетына тиешле мэгълумат >кибэрэлэр.
10. Салым чыгымнарыньщ тегэллэштерелгэн исемлеге агымдагы финанс елыньщ 1 октябренэ 
кадэр (чираттагы финанс елына Иэм план чорына Полянка авыл ж;ирлеге бюджеты турында 
карар проектын формалаштыру кысаларында муниципаль программалар структурасын 
тегэллэштеру очрагында) Иэм агымдагы финанс елньщ 15 декабренэ кадэр (чираттагы финанс 
елына heM план чорына Полянка авыл >кирлеге бюджеты турында карар проектын карау 1пэм 
раслау кысаларында муниципаль программалар структурасын тегэллэштеру очрагында) 
тезелэ.
11. Салым чыгымнары реестры Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты билгелэгэн 
тэртиптэ тезелэ (пэм алып барыла.

III. Салым чыгымнарыньщ нэти>цэлелеген бэялэу
12. Салым чыгымнарыньщ нэтиж;элелеген бэялэу методикасы тиешле салым чыгымнары 
кураторлары тарафыннан формалаштырыла Иэм алар Полянка авыл ж;ирлеге башкарма 
комитеты белэн килешенеп раслана.
13. Салым чыгымнарыньщ нэтиж;элелеген бэялэу максатларында:
Полянка авыл и^ирлеге башкарма комитеты ел саен 20 июньгэ кадэр салым чыгымнарыньщ 
факттагы кулэмен, агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына Иэм план чорына салым 
чыгымнары кулэмен бэялэуне, шулай ук финанс хисап елына кадэрге елга фискаль 
характеристикаларньщ эИэмияте турындагы мэгълуматларны формалаштыра Ьэм 
кураторларга ж;ибэрэ.;
элеге Тэртипнец 8 пункты нигезендэ формалаштырылган Иэм урнаштырылган салым 
чыгымнары исемлеге Иэм элеге пунктньщ икенче абзацында курсэтелгэн мэгълумат нигезендэ 
салым чыгымнары паспортларын формалаштыралар Ьэм 15 июльгэ кадэр аларны Полянка 
авыл ж;ирлеге башкарма комитетына тапшыралар.
14. Салым чыгымнарыньщ (шул исэптэн буленмэгэн) нэтиж;элелеген бэялэу тиешле салым 
чыгымнары кураторлары тарафыннан гамэлгэ ашырыла Иэм уз эченэ ала:
салым чыгымнарын бирунец максатка ярашлылыгын бэялэу; 
салым чыгымнарыньщ нэти>кэлелеген бэялэу.
15. Салым чыгымнарын гамэлгэ ашыруныц максатчанлыгы критерийлары булып тора: 
салым чыгымнарыньщ (шул исэптэн буленмэгэн) муниципаль программаларныц (аларныц 
структур элементларыныц) максатларына Иэм бурычларына яки Полянка авыл ж;ирлеге 
социаль-икътисадый сэясэтенец башка максатларына (программасыз салым чыгымнарына 
карата) туры килуе);
ихтыя>к ташламалар, азат иту яки башка преференция.



Курсэтелгэн критерийларныц берсен гене булса да утэмэу карала торган салым 
чыгымнарыныц ж;итэрлек булмавын курсэтэ. Бу очракта салым чыгымнары кураторына карала 
торган салым чыгымын юкка чыгаруга тэкъдим итэргэ яки аныц гамэлдэ булу механизмын 
камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эзерлэргэ кирэк.
16. Нэтиж;элелекне бэялау тиешле муниципаль программаны гамэлга ашыру нэти>кэлэренэ 
(аньщ структур элементларына) салым чыгымнарыныц йогынтысы йа гамалдаге муниципаль 
программаларга кертелмаган муниципаль саясат максатларына ирешу нигезенда башкарыла 
Иам салым чыгымыныц бюджет нэтиж;элелеген баялауне уз эчена ала.
17. Нэтиж;элелек критерие сыйфатында бер курсаткечтан да ким булмаган куламда билгеланэ 
(индикатор):
(муниципаль программаларга кертелмаган муниципаль саясат максатлары), аныц эПэмиятенэ 
карала торган салым чыгымнары таэсир ита торган муниципаль саясат максатлары); 
муниципаль программа яисэ аныц структур элементлары (муниципаль программаларга 
кертелмаган муниципаль саясат максатлары) максатларына турыдан-туры байле башка 
курсаткеч (индикатор).
18. Бэялэудэ тиешле курсаткеч (индикатор) эНэмиятен узгартугэ тиешле салым чыгымнары 
елеше, салым чыгымыныц булуын исапка алып Нам аны исапкэ алмыйча, курсаткеч эНэмияте 
арасындагы аерма буларак, тиешле салым чыгымыныц елеше булырга тиеш.
19. Салым чыгымнарыныц бюджет нэти>кэлелеген бэялау максатыннан гамэлга ашырыла:
а) куелган максатларга Иам бурычларга ирешунец альтернатив механизмнары белан салым 
чыгымнарыныц нэти>к;элелегенэ чагыштырма анализ (альтернатив механизмнар кулланылган 
очракта), салым чыгымнарыныц агымдагы куламе белан альтернатив мемкинлеклэрнец 
чыгымлылыгын чагыштыруны уз эчена алган, салым чыгымнарыныц 1 сумга Иам бюджет 
чыгымнарыныц 1 сумга (шул ук нэтиж;эгэ ирешу ечен) чагыштырма нэтиж;эсе исаплана.
Элеге пунктныц альтернатив механизмнар сыйфатында исапкэ алынырга мемкин, шул 
исаптан:
Полянка авыл >к;ирлеге бюджеты акчалары исабеннан салым тулэучелэрнец тиешле 
категорияларена турыдан-туры финанс ярдэменец субсидиялар яиса башка равешларе; 
Полянка авыл ж;ирлегенец тиешле категория салым тулэучелэрнец йеклэмэлэре буенча 
муниципаль гарантиялэрен биру;
салым тулэучелэрнец тиешле категорияларе эшчэнлеге елкэсендэ норматив >цайга салуны 
Иам (яиса) контроль-кузэтчелек функциялэрен гамэлга ашыру тэртибен камиллэштеру;
б) салым чыгымнарыныц ж;ыелма бюджет нэтиж;эсен (уз-узен аклау) бэялау (стимуллаштыра 
торган салым чыгымнарына карата).
Стимуллаштыручы салым чыгымнарыныц >к;ыелма бюджет нэти>к;эсен (уз-узен аклау) бэялау 
салым чыгымнары хисап елыннан алдагы 5 ел эчендэ, агар салым чыгымы нэтиж;элелекне 
бэялау мизгеленэ 6 елдан артык гамэлдэ булса, килэсе формула буенча билгелэнэ*(1): 
кайда:
i-елныц тэртип номеры, аИэмияте 1дэн 5кэ кадэр булган;
mi - i елда салым тулауче-бенефициарлар саны;
j-тэртип номеры тулэученец, булган эИамияте нче 1 м кадар М;
Nij - Полянка авыл ж;ирлегенец
j-салым тулэучедэн-ьнче елда салым чыгымнары бенефициарыннан берлаштерелгэн 
бюджетына салымнар, ж;ыемнар Иам тулаулэр куламе.

Эгар салым чыгымы нэтиж;элелекне бэялау мизгеленэ 6 елдан кимрак гамэлдэ булса, Полянка 
авыл ж;ирлегенец салым тулэучелэр-салым чыгымнары бенефициарларыннан 
берлаштерелгэн бюджетына хисап елында, агымдагы елда, чираттагы елда Иам (яки) план 
чорында салым чыгымнары кураторы Иам Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты 
мэгълуматлары буенча баялэнэ (фаразлана).;
gi-Чираттагы финанс елына Иам план чорына Полянка авыл >цирлеге бюджеты турындагы 
карарныц нигезенэ салынган чираттагы финанс елына Иам план чорына муниципаль 
берэмлекнец социаль-икътисадый усеш фаразы, шулай ук Россия Федерациясе Узэк банкы 
тарафыннан уртача сроклы перспективага билгеланэ торган инфляциянец максатчан 
дэрэ>к;эсе буенча, чираттагы финанс елына Иам план чорына тулаем эчке продукт усешенец 
реаль темпыннан чыгып билгеланэ торган i-муниципаль берэмлекнец берлаштерелгэн 
бюджетыныц салым керемнэре усешенец номиналь темпы (4 процент));



r-муниципаль беремлекнец уртача сроклы базар бурыч алуларыньщ исэп-хисап беясе, ул 7,5 
процент дереж;есенде кабул ителе.
Салым чыгымынык нэтиж;елелегён бэялеу методикасы кысаларында салым чыгымнары 
кураторы салым чыгымнарыньщ бюджет нетиж;елелеген беялеунец естеме критерийларын 
кузде тотарга хокуклы.
BOj-салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулеу ечен декпарацияленген салымнарньщ,
ж;ыемнарньщ Ием тулеулернец база кулеме;:
кайда:
NOj-салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулеу ечен декларацияленген салымнар, 
ж;ыемнар Ием тулеулер кулеме, j - салым тулеучеден-база елында салым чыгымнары 
бенефициарыннан муниципаль беремлекнец берлештерелген бюджетына салымнар, ж;ыемнар 
Ьем тулеулер кулеме;
LOj-тиешле салым (башка тулеу) буенча салым чыгымнарыньщ база елында j - салым тулеуче- 
салым чыгымнары бенефициары файдасына кулеме.
База елы дип салым тулеуче-салым тулеуче - салым чыгымы бенефициары файдасына салым 
чыгымын гамелге ашыра башлауга кадерге ел, йе хисап елыннан алдагы алтынчы ел, егер 
салым чыгымнары салым тулеуче - салым тулеуче-салым чыгымы бенефициары файдасына 6 
елдан артык гамелге ашырылган очракта, хисап елына кадер хел ителе торган Ел ацлашыла.;
20. Нетиж;елелекне беялеу нетиж;елере буенча нетиж;е формалаша:
тиешле курсеткечлерге (индикаторларга) ирешуде салым чыгымнары кертеменец еИемияте 
турында);
куелган максатларга Ием бурычларга ирешуде нетих^елерек (ким чыгымлы) альтернатив 
механизмнарньщ булуы (булмавы) турында.
21. Тиешле салым чыгымнарыньщ нетиж;елелеген беялеу нетиж;елере буенча салым чыгымы 
кураторы аларньщ нети>к;элелеге дереж;эсе турында гомуми нетиж;е Ием аларны алга таба 
гамелге ашыруньщ максатка ярашлылыгы турында рекомендациялер формалаштыра. 
Кулланыла торган башлангыч мегьлуматлар, салым чыгымнарыньщ нетиж;елелеген беялеу 
нетиж;елере Ием мондый беялеу нетиж;елере буенча рекомендациялер ел саен Полянка авыл 
ж;ирлеге башкарма комитетына салым чыгымнары кураторлары тарафыннан агымдагы финанс 
елньщ 10 августына кадер тапшырыла.
22. Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты карары белен расланган Полянка авыл ж;ирлеге 
муниципаль программаларын эшлеу, тормышка ашыру heM нетиж;елелеген беялеу тертибе 
нигезенде муниципаль программаларньщ нети>к;елелеген беялегенде исепке алына торган 
салым чыгымнарын беялеу нетиж;елерен Ием беялеу нетиж;елере буенча текъдимнерне 
гомумилештере.
Курсетелген беялеу нетиж;елере Полянка авыл >кирлегенец бюджет, салым сеясетенец теп 
юнелешлерен формалаштырганда Чираттагы финанс елында Ьем план чорында тиешле 
салым чыгымнарын саклауньщ (тегеллештерунец) максатка ярашлылыгы елешенде исепке 
алына.
Полянка авыл >к;ирлегенец салым чыгымнары исемлеген формалаштыру heM Полянка авыл 
ж;ирлегенец салым чыгымнарын беялеу тертибене кушымта

Салым чыгымнары паспорты кертеле торган мегьлумат исемлеге 
______________________Полянка авыл ж;ирлеге_____________________

Исеме характеристикалары Чыганагы мегьлуматлар

I. Ж^ирлек салым чыгымнарыньщ норматив характеристикалары (алга таба-салым чыгымы)

1. Салымньщ, ж;ыемньщ, Тулеунец исеме, аньщ буенча салым 
чыгымнары карала салым чыгымнары исемлеге

2. Салымньщ, ж;ыемньщ, Тулеунец исеме, аньщ буенча салым 
чыгымнары карала салым чыгымнары исемлеге

3.
Федераль законньщ, башка норматив хокукый актньщ салым 
чыгымын билгели торган нигезлемесене сылтама (статья, 
елеш, пункт, пунктча, абзац)

салым чыгымнары исемлеге

4. Салым чыгымын алучылар категориялере салым чыгымнары исемлеге
5. Салым чыгымнарын биру шартлары салым чыгымнары исемлеге



6. Салым чыгымнарыныц максатчан категориясе
салым чыгымы кураторы 
белешмэлэре (алга таба- 

куратор)
7. Салым чыгымнарыныц гамэлде булу вакыты салым чыгымнары исемлеге
8. Салым чыгымнарыныц гамэлде булуын туктату датасы салым чыгымнары исемлеге

II. Салым чыгымнарыныц максатчан характеристикалары
9. Салым чыгымнарын биру максатлары куратор мэгълуматлары

10.
Салым чыгымын биру максатлары тормышка ашырыла торган 
муниципаль программаныц (эшчэнлекнец программасыз 
юнэлеше) атамасы

салым чыгымнары исемлеге

11. Салым чыгымын биру максатлары тормышка ашырыла торган 
муниципаль программаныц структур элементлары исемнэре салым чыгымнары исемлеге

12.
Салым чыгымын биру максатларына ирешунец курсэткечлэре 
(Индикаторлары), шул исэптэн муниципаль программа Иэм 
аныц структур элементлары курсэткечлэре

куратор мэгълуматлары

13.

Салым чыгымын биру максатларына ирешунец 
курсэткечлэренец (индикаторларыныц) факттагы 
курсэткечлэре, шул исэптэн муниципаль программа Иэм аныц 
структур элементларыныц курсэткечлэре

куратор мэгълуматлары

14.
Агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына салым чыгымын биру максатларына ирешунец 
(индикаторларыныц) фараз (бэялэу) эИэмияте

куратор мэгълуматлары

III. Фискальные характеристика салым чыгымнары

15. Хисап финанс елына кадэрге ел ечен салым чыгымнарыныц 
факттагы кулэме (мец сум))

керемнэрнец баш 
администраторы, финанс 

органы мэгълуматлары *(2)

16.

Хисап финанс елына Иэм план чорына салым чыгымнарыныц 
факттагы кулэмен бэялэу, агымдагы финанс елына, 
Чираттагы финанс елына Иэм план чорына салым чыгымнары 
кулэмен бэялэу (мец сум))

финанс органыныц 
мэгълуматлары

17. Финанс хисап елы (берэмлек) алдыннан салым чыгымын 
алучыларныц факттагы саны*(3)

керемнэр баш 
администраторы 
мэгълуматлары

18. Хисап финанс елына кадэрге елда салым, ж;ыю Иэм тулэу 
ечен тулэучелэрнец факттагы саны (берэмлек))

керемнэр баш 
администраторы 
мэгълуматлары

19.

Авыл ж;ирлеге бюджетына салым, жыемнар Иэм финанс хисап 
елыннан алдагы алты ел ечен тулэу (мец сум)2 ел ечен 
салым, >к;ыемнар Иэм тулэу терлэре буенча салым, ж;ыемнар 
Иэм салым тулэу кулэме (мец сум)

керемнэр баш 
администраторы 
мэгълуматлары

20.

Хисап финанс елына кадэрге алты ел ечен тиешле салым 
чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен 
декпарациялэнгэн салым, >^ыемнар Иэм тулэулэр кулэме (мец 
сум)2

керемнэр баш 
администраторы 
мэгълуматлары

* (1)китерелгэн формула буенча исэп-хисап исемлеге финанс органы тарафыннан 
билгелэнэторган салым чыгымнарына карата гамэлгэ ашырыла.
* (2)Полянка авыл ж;ирлегеннэн салым чыгымнары исемлеген формалаштыру Иэм Полянка 
авыл ж;ирлегенец салым чыгымнарын бэялэу тэртибенец 11 пунктында каралган очракпарда 
haM тэртиптэ.


